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بازگشت امید به طبقه متوسط

آزاد ارمکي :هدف انتخاباتی طبقه متوسط ،گریز از حاکمیت مجدد تندروها بود
مرتضی گلپور

ویژه
انتخاب
یازدهم

چه کس�اني در شکلگيري  24خرداد  1392نقش بيشتري داشتند؟ طبقه متوسط شهري يا جامعه روستايي؟ ناظران در تحليلهاي خود پس از انتخابات،
نقش روستاييان را برجسته کردند ،شايد به اين دليل که اين قشر را جامعه هدف دولتهاي نهم و دهم ميدانستند و حال ،رويگرداني اين قشر از اصولگرايي به
منزلهشکستسياستهاي8سالقبلازآنبود.اما،دکترتقيآزادارمکي،استادجامعهشناسيدانشگاهتهران،برخالفاينتحليلها،همچنانطبقهمتوسط
را پيشرو و نيروي پيشران جامعه ميداند .به باور او اتفاق ًا دولتهاي نهم و دهم ،کمر به قتل روستاها بسته بودند و اگر چيزي به نام روستا هم باقي مانده است،
مجموعهاي است با خواستها و آمال شهري .از اين رو ،اين طبقه متوسط بود که  24خرداد را آفريد ،همچنان که  3تيرماه  1384را و البته دوم خرداد  1376نيز
محصول کنش سياسي اين طبقه است .پس ،اين پرسش مطرح ميشود که چرا کنش سياسي يک طبقه ،دولتهاي مختلفي را خلق کرد ،دولت هايي که هريک،
مسير حرکت خود را برخالف مسير دولت پيش از خود برگزيدهاند؟ آيا ريشه اين مشکل به کنش طبقه متوسط بازنميگردد؟ آنچه ميخوانيد پاسخ دکتر آزاد
ارمکيبهاينپرسشهاست.استادگروهجامعهشناسیدانشگاهتهرانمعتقداستطبقهمتوسط،فرصتچندانيبرايکنشسياسينداشتهاست،امادرخالل
توگو را ميخوانيد.
همه محدوديت ها ،هيچ گاه از کنش سياسي و اجتماعي بازنايستاده است .اين گف 

ریشهایترین چالش دولتهای ایران را چه
میدانید؟
در اي��ران اغلب دولتها «اتفاق» محس��وب ميش��وند و
ديدگاه آنها نس��بت به خود نيز اتفاقي است .بر همين اساس،
س��کانداران دولتها مدام ساعت خود را نگاه ميكنند كه چه
زماني حیات قانونی دولتش��ان تمام ميشود تا «پاستور» را
ترک کنند و بار دیگر به حوزههای پیش��ین فعالیتش��ان در
ساختار سیاسی بازگردند .رویه اين است که آنان پس از اتمام
دورهش��ان ،باز درون نظام سیاس��ی جا خوش میکنند .اما در
كشورهايي مانند امريكا و انگليس ،رؤسای دولت پس از پایان
مأموریتشان یا به كتابخانه برمیگردند یا جذب حوزه مدني
و فضاي مياني جامعه ميشوند .کلینتون ،بلر و ...بسیاری دیگر
را ميت��وان مثال زد ک��ه این رویه را در پی��ش گرفتند و فعال
حوزه مدني ش��دهاند .در اين دولتها ،افراد س��اعت شماري
ميكنند كه چه زماني دولتش��ان تمام ميش��ود .به اين فكر
ميكنند كه بعد از دول��ت ،به كجاي جامعه ميتوانند بروند تا
به عنوان ليدر و چهره سياسي عمل كنند ،نه به عنوان كساني
كه تعهد سياس��ي خود را انجام ميدهن��د .مانند كلينتون كه
در حوزه عمومي به دنبال كار خيريه اس��ت .اما موفقیت اغلب
رؤسای جمهوري ايران با این معیار سنجیده ميشود که آنان
پس از ترک «پاس��تور» چقدر توانس��تهاند «رجل» بمانند و
جایگاه خود را در س��اختار سیاس��ی حف��ظ و تقویت کنند و
حتی از خ��ود تصویری به عنوان قهرمان ملی ترس��یم کنند.

ولی این نکته مغفول ميماند که آنان پس از پایان دولتشان،
چق��در توانس��تهاند در تقویت جامعه مؤثر واقع ش��وند .چرا؟
براي اينكه ه��ر رئيس جمهوری ،خود را «نقطهاي» ميبينند
و ن��گاه فرآيندي آنان به دولت خود قوی نیس��ت .دقت کنید؛
ما پس از انق�لاب -از دولت کم دوام ب��ازرگان که بگذریم6 -
دولت داش��تهایم .دولت دوران جن��گ و در ادامه ،دولتهای
سازندگي ،اصالحات ،عدالت و مهرورزي و تدبير و امید مستقر
ش��دهاند .در واقع ،دولتهای ایران طی دوره  35س��اله پس از
انقالب 6 ،دوره متفاوت داشتهاند و « 6نقطه» متفاوت را شکل
دادهاند .در صورتي كه اين دولتها بايد پيوس��ته باشند ،اما نه
فقط پیوستگیای میان آنها نبوده ،بلکه در مواردی «ضد» هم
بودهاند .با اتکا به این واقعی��ات ،ميتوان نتیجهگیری کرد که
پديده دولت در ايران« ،فرآيندي» نيست و دولتها «نقطهاي»
هستند و به همين دليل ،کارنامه رؤسای دولت هم از قالب فعل
نقطهاي فراتر نمیرود .آن��ان در اين فعل نقطهاي ،نميتوانند
رابط��ه خود را ب��ا نظام اجتماعي تعریف كنن��د .اين دولتها،
عموم��اً نمايندگي فرهنگي و اجتماعي ندارند .اين اس��ت كه
همه اينها در ش��خص رئيس جمهوري متمركز ميش��ود و بار
سنگین توضیح دادن به جامعه فقط بر دوش او ميافتد .بعضی
از آنها هم چون توضیح دادن و دفاع از عملکردش��ان را دشوار
یافتهاند ،ترجیح دادهاند حرفهاي تند بزنند ،مواضع راديكال
بگیرند و همين جاس��ت كه دچار بحران شدهاند .حرفهايي
ميزنند كه جو ضد خودش را توليد ميكند .اص ً
ال دولت نبايد

حرف بزند ،رئيس جمه��وري بايد گزارش فعل و کارنامه خود
را بدهد و گلوگاههای مشكلس��از را به م��ردم توضيح بدهد،
ن��ه اينكه حرفهايي از ن��وع حرفهاي رهب��ري بزند .در اين
صورت اين رئيس جمهوريه��ا در ايران نقشهاي رهبري را
پي��دا ميكنند .ایفای اين نقش براي هر رئيس جمهوری غلط
اس��ت ،زیرا دولت بايد كار توس��عهاي خود را انج��ام دهد و بر
فعلهای مق��ررش در حوزههای سياس��ي ،مدني ،فرهنگي و
بينالملل متمرکز شود و از بلندپروازی پرهیز کند .دولتهای
موفق جهان مثل الكپش��ت ،آرام اما مستمر ،وظایف خود را
انجام ميدهند .اما در ايران ،عملک��رد دولتها مانند قورباغه
جهش ميکنند اما تداومی در کار آنها نیست.
ب�ه تفاوت رویکرد دولتها اش�اره کردید و
حركت سينوس�ي و موجوار آنان .اما رؤس�ای
دولت ب�ا رأی انتخاب کنندگان روانه پاس�تور
ميش�وند .آیا ميتوان نتیجه گرفت که نوسان
دولتها بازتاب زیگزاگ جامعه است یا حداقل
از تأثير استمرار نداشتن نگاه رأیدهندگان بر
ناپیوستگی دولتها مؤثر بوده است؟
نه ،اين تعبير ماس��ت و مردم اين طوري نيس��تند .ما براي
مردم يك نقطه مشاركت تعريف كرديم ،مشاركت آنان را فقط
در «يك لحظه» تعريف كردهايم که انتخابات است ،مردم هم
در آن «يك لحظه» ميآيند و مش��اركت ميكنند .ش��ما كجا
براي جامعه ،فرصت «مش��اركت مستمر» فراهم کردهاید؟ در
سهشنبه  13مرداد 1394
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